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رسآغاز

تالش برای توسعه بیشتر در سال جهش تولید

بهار فصل رویش شکوفه ها و نو شدن کهنگی هاســت، آغازی برای یک سال باطراوت و 
فصل تالش و کوشش دوباره...

متاسفانه شروع سال 99 مصادف با شیوع ویروس کرونا در ایران و سایر کشورهای جهان 
بــود و همین امر باعث اختالل در  زندگی روزمره مردم و بســیاری از فعالیت های کاری 
و اجرایی شــد. کرونا خســارات مادی و معنوی فراوانی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی کشور ایجاد و صنعت برق هم در این خصوص با چالش هایی مواجه شد.
افزایــش ده درصدی مصــرف برق در ایام قرنطینه، اختالل در حوزه  اجرایی و برنامه های توســعه به موازات تاخیر 

چندماهه در پرداخت قبوض مصرفی، صنعت برق را با مشکالت فراوانی مواجه ساخت.
به موازات این مشکالت می توان گفت که تجربه ی کرونا یک بار دیگر نقش پررنگ و حیاتی برق در زندگی امروز و 

خصوصاً تاثیرش در کمک به کادر درمان و بخش های مختلف بیمارستانی را نشان داد.
با تمام این مشــکالت همکاران ما در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم تالش نمودند با تحمل ســختی ها و 
دشواری های ناشی از این شرایط کنار آمده و تمام تالش خود را برای خدمت رسانی به موقع به مردم به کار بستند.

همچنین در سالی که از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به عنوان »جهش تولید« نامگذاری شده است تمام 
تالش خود را برای گسترش و رونق تولید و توسعه بخش های مختلف این صنعت به کار گرفته و امیدواریم با شروع 
فصل تابســتان و ایام پیک مصرف با همکاری مردم و مشترکان در راستای مدیریت مصرف، با همدلی و همراهی 
بتوانیم در راستای خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف مان گام های ارزنده ای برداریم و به مدد الهی از این ایام سخت 

هم به سالمت عبور کنیم.

امام خمینی)ره(: امكان ندارد كه استقالل به دست بيايد، 
قبل از اينكه استقالل اقتصادي داشته باشيم. اگر بنا باشد 
كه در اقتصاد احتياج داشــته باشيم، در چيزهاي ديگر هم 

وابسته خواهيم شد. )صحيفه نور، ج10، ص105(

مقــام معظم رهبری)مدظله العالی(: سال گذشته گفتیم 
»رونق تولید«، امســال بنده عرض میکنــم »جهش تولید«؛ 
امســال ســاِل جهِش تولید اســت. این شد شــعار امسال؛ 
کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید 
ان شاء الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی 

مردم ان شاء الله به وجود بیاورد. )پیام نوروزی سال 99(

هادی شیرخانی، مدیرعامل
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 ارزش برق در جبهه مبارزه با کرونا 
بیش از همیشه نمود پیدا کرد

گفت وگو با »محمدحسین رشنو« مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق استان ایالم

شروع ســال 99 با گســترش ویروس کرونا و معافیت 
پرداخت های قبوض، محدودیت در ســاعات اداری و 
انجام امورات عملیاتی و... بدون شــک مجموعه را با 
دشواری های زیادی مواجه ساخت، مختصری از آنچه 

بر شرکت گذشت و اقدامات این حوزه را بفرمایید؟
بله، همان طور که اشــاره داشــتید در ابتدای ســال 99 یک 
چالش بــه مجموعه چالش های صنعت برق اضافه شــد و آن 
هم شیوع ویروس کرونا بود. با ظهور این ویروس و عدم انجام 
بازدیدها و برگزاری دوره های آموزشــی مســتقیم، این واحد 
نیز فعالیت های موردنظر خود را از طریق رسانه های مکتوب، 
دیــداری و شــنیداری و خصوصــاً فضای مجــازی پیگیری و 
با همــکاری دفتر روابط عمومی توانســت بخشــی زیادی از 

اقدامات را از این طریق به انجام برساند.

با توجه به شرایط کرونا و قرنطینه خانگی در تعطیالت 

نوروز و ابتدای ســال و حضور بیشتر مردم در خانه ها، 
میزان مصرف چگونه بود؟

با حضور بیشتر مردم در منزل و قرنطینه خانگی، مصرف برق 
نســبت به زمان مشابه ســال قبل به میزان ده درصد افزایش 
یافت. همچنین بــا توجه به نقش حیاتی بــرق در بخش های 
مراقبت ویژه بیمارستان ها، اهمیت تامین برق مستمر بیش از 
پیش نمایان و نقش نعمت برق در جبهه مبارزه با کرونا بیش از 

همیشه نمود پیدا کرد.

عالوه بر دشواری های بحران کرونا به نظر می رسد با 
شروع فصل گرما، کاهش تولید برق و مشکالت قطعی 
و سهمیه بندی برق محتمل است، در این خصوص چه 

راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است؟
هر ساله و با شروع فصل گرما اصلی ترین چالش صنعت برق 
تامین برق مداوم مشــترکین است و همان طور که استحضار 

محمدحسین رشنو متولد سال 1362 
در ایالم و دارای مدرک مهندسی برق 
و کارشناسی ارشــد مدیریت صنعتی 
کــه در ســال 1389 بــا ســمت مدیــر 
ملکشــاهی  شهرســتان  برداری  بهره 
استخدام و از سالهای 1390 تا 1397 
به عنوان مدیر توزیع شهرستان بدره 
مشغول فعالیت بود. وی از سال 1397 
تاکنون به عنوان »مدیر دفتر مدیریت 
مصــرف« شــرکت توزیع برق اســتان 
ایالم بــه فعالیــت می پردازد. شــروع 
پیــک مصــرف در ماههــای منتهی به 
تابستان و ضرورت مدیریت مصرف در 
این ایام، بهانه ی خوبی بود که با وی در 

این خصوص به گفت وگو نشسته ایم.

گفت وگو
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داریــد بیــش از 60 درصد مصــرف برق در کشــور مربوط به 
مصرف لوازم سرمایشی اســت که این میزان سرمایه گذاری 
در بخش تولید فقط برای حدود 300 ساعت در سال معطل 

می ماند.
امسال نیز با توجه به تجربه موفق صنعت برق در برنامه 098 
)تابستان بدون خاموشی در سال 98( برنامه هایی در دست 
اقدام داریــم که به طور مختصر می توان به موارد زیر اشــاره 

نمود:
جلب همــکاری مشــترکین صنعتی،کشــاورزی، تجاری، و 
ایستگاههای ســی ان جی برای مشــارکت در ساعات پیک 

مصرف
درخواست از استاندار محترم جهت تغییر ساعات کاری

فرهنگســازی در خصوص رعایت الگوی مصرف در ســاعات 
پیک

اطالع رســانی روش های مدیریت مصرف در ســطح فضای 
مجازی و بیلبوردهای شهری و...

در خصوص اطالع رســانی جهت همکاری مشترکان 
در راســتای مدیریت مصرف چه اقداماتی انجام شده 

است؟
همان طور که اشاره شــد تالش کردیم از ابتدای سال جدید 
مقدمــات الزم را جهــت اطالع رســانی آغــاز و بــه نوعــی به 
اســتقبال ماههای پیک مصرف برویم. بهره گیری از ظرفیت 
فضای مجازی را در دســتور کار قرار دادیم و با توجه به حجم 
و گستردگی مخاطبان و همچنین نقشی که در اطالع رسانی 
سریع و به موقع دارد می تواند در این خصوص نقش پررنگی 

ایفا نماید.
به مــوازات این حوزه، همچنان تبلیغات میدانی و بهره گیری 
از بیلبوردهای شهری را در دستور کار داشته و داریم و بخش 
زیادی از بیلبوردهای شهر ایالم و سایر شهرستان ها را در این 

خصوص به کار گرفتیم. 

با توجه به اینکه بخش زیادی از روستاییان به امکانات 
اینترنــت و آموزش های مجــازی دسترســی ندارند، 
در حوزه آموزش و اطالع رســانی آنهــا چه تمهیداتی 

اندیشیده اید؟
با توجه به نفوذ کم اینترنت در ســطح روستاها، این شرکت 
اطالع رسانی خود را برای این دسته از مشترکان را از طریق 
نصب بنر در ســطح روســتاها و همچنین پخش برنامه های 
مختلف و متنوع از صداوسیمای مرکز ایالم انجام داده است.

دوره هــای آموزشــی مســتقیم و چهره بــه چهره در 
راســتای مدیریت مصرف در سال گذشــته و پیش از 
شیوع کرونا تداوم داشــت؟ و عمدتاً در چه سطوحی 

برگزار می شد؟
دوره های مدیریت مصرف هرســاله در سطح جوامع هدف و 
به صــورت حضوری انجام می گرفت. این دوره ها در ســطوح 
مختلــف و بــرای بانوان خانــه دار، بانوان شــاغل در ادارات، 
دانش آموزان مقاطع مختلف، مدیران روابط عمومی ادارات، 
فرماندهان پایگاههای مقاومت محالت، ادارات و سایر اقشار 
برگزار شد. در سال جدید همان طور که اشاره کردم با توجه به 
عدم مجوز برگزاری نشست ها، به صورت مجازی برگزار شد.  

سخن پایانی؟
با توجه به شــیوع ویروس کرونا و مشکالتی که بوجود آورده، 
در آستانه فصل تابســتان و افزایش مصرف به واسطه وسایل 
سرمایشی از مشترکین محترم درخواست نهایت همکاری و 
مدیریــت مصرف را داریم و همچنیــن الزم می دانم از تمامی 
همکارانم در ســتاد و شهرســتانها که در این خصوص نهایت 
همکاری را با حوزه مدیریت مصرف داشــته و دارند تشــکر و 

قدردانی نمایم. 

گفت وگو
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تقدیر وزیر نیرو از کارکنان صنعت آب و برق

دکتر اردکانیان وزیر نیرو از تالش ها و فداکاری کلیه کارکنان صنعت آب و برق، علیرغم 
خطرات احتمالی و مشکالت مرتبط با بیماری کرونا جهت ارایه خدمات مطلوب به ملت 

بزرگ ایران تقدیر کرد.
در متن پیام وزیر نیرو آمده است:

همکاران تالشگر صنعت آب و برق
تامین آب و برق مطمئن و پایدار هموطنان شــریف در شــرایط ویروس کرونا، نقش 
محوری و حیاتی در کنترل این بیماری، فراهم نمودن زمینه پیشــگیری از انتشــار 
بیشــتر آن و همچنین خدمت رســانی دســتگاههای مختلف به ویژه بیمارســتانها 
و مراکــز درمانــی دارد. بدینوســیله از تــالش و فــداکاری و تدبیر کلیــه کارگران، 
مهندسان، کادر اداری و مدیران محترمی که علیرغم خطرات احتمالی و مشکالت 
مرتبــط با این بیماری، تمامی همت خــود را در جهت ارائه خدمات مطلوب به ملت 
بزرگ ایــران به کار گرفته انــد، قدردانــی می نمایم. از خداوند متعال ســالمتی و 

بهروزی همکاران را مسئلت می نمایم.

حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم در برنامه تلویزیونی »دسالت«

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم با حضور در برنامه تلویزیونی »دسالت« که از شبکه استانی ایالم پخش می شود، 
در خصوص مشکالت و برنامه های این حوزه در استان با مردم به گفتگو نشست.

گزیده ای از سخنان مهم دکتر هادی شیرخانی به شرح زیر است:
پیچیدگی های صنعت برق آنقدر زیاد است که پایداری آن در این شرایط سخت، بیشتر به هنر می ماند تا یک صنعت... 

صنعت برق اســتان ایالم یکی از افتخارات صنعت برق کشــور است؛ چرا که در بحران های پیش رو همیشه به عنوان پیش قراول 
خدمت رسانی به مردم بوده است و مردم شریف استان در ایام سیل این خدمت رسانی را به چشم دیده اند.

اســتان ایالم اولین اســتانی بود که صد درصد روستاهای آن برق دار شدند؛ در حال حاضر ما در استان روستای بی برق نداریم و 
همچنین۲۴00 پنل قابل حمل خورشیدی در بین عشایر کوچ رو استان توزیع شده است. 

همراهی همیاری مردم با صنعت برق استان موجب شد تا شعار »098” محقق شود و با تالش فراوان موفق شدیم تا از خاموشی 
جلوگیری کنیم. 

 انتظار می رود مردم استان، تابستان امسال نیز تمام توان خود را جهت مصرف بهینه برق مصروف نمایند تا مانند سال قبل بدون 
خاموشی تابستان را سپری کنیم. 

رســانه ها به ویژه رســانه ملی نقش بی بدیلی در آگاه ســازی مردم و هدایت جریان های فکری دارند و می بایست در این شرایط 
حساس یاری گر صنعت برق باشند تا از هدر رفت بیت المال و منابع ملی جلوگیری شود.

گزیده خربها
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افتتاح  9 پروژه برق رسانی در ایالم توسط وزیر نیرو

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم از افتتاح برق رسانی توسط نه پروژه وزیر نیرو خبر داد. هادی شیرخانی در گفت 
و گویی اظهار داشت: از جمله این پروژه ها بازسازی شبکه آسیب دیده از سیالب سال گذشته با نصب 1۷ دستگاه پست هوایی، 
هفت هزار و 600 متر شــبکه فشار متوســط هوایی، یک هزار و 136 متر شبکه فشــار ضعیف هوایی و 60 متر کابل کشی فشار 
ضعیف زمینی است. وی افزود: تامین برق روستای سیل زده چم شیر در سایت جدید روستا )برز خلف(، افتتاح فاز اول تامین برق 
مجموعه باغات زیتون شهرستان هلیالن، بازسازی شبکه آسیب دیده از سیالب سال گذشته شهرستان های سیروان و بدره از دیگر 
پروژه های مهم قابل افتتاح در این آیین بود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم یادآور شد: نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی 
شهرستان دهلران، فاز اول نیروگاه مقیاس کوچک 6 مگاواتی شهرک صنعتی ایالم و توسعه و اصالح شبکه برق استان شامل 300 
دستگاه پست هوایی، احداث و اصالح ۲۲6 هزار متر شبکه فشار ضعیف و متوسط از دیگر پروژه های افتتاحی استان با حضور وزیر 
نیرو بود. الزم به ذکر اســت تعداد کل مشترکان برق استان 585 هزار نفری ایالم ۲30 هزار مشترک است که بیشتر آنها خانگی 

است و حدود 30 درصد مشترکان برق در محدوده شهرستان ایالم قرار دارند.

10 خوردروی سنگین و نیمه سنگین به ناوگان خودرویی شرکت اضافه شد

معاون بهره برداری شرکت نیروی برق استان ایالم از اضافه شدن 10خودروی سنگین و نیمه سنگین به ناوگان خودرویی شرکت 
خبر داد. مجتبی صیدی از تجهیز ناوگان خودرویی شرکت به ۲ دستگاه مقره شوی تخصصی سنگین و 8 دستگاه خودروی باالبر  با 

اعتباری بالغ بر شصت و چهار میلیارد ریال خبر داد.
وی گفت: با توجه اینکه استان ایالم به خاطر هم مرز بودن با کشور عراق هرساله در برخی از فصول سال با پدیده ریزگرده ها مواجه 
می شود و این پدیده تهدید بزرگی برای تاسیسات و شبکه های توزیع است، دو دستگاه خودروی مقره شوی به ناوگان این شرکت 
اضافه شد. صیدی ادامه داد: در راستای اعمال سریع تعمیرات تخصصی و جهت پایداری شبکه های توزیع 8 دستگاه خودری نیمه 
سنگین مجهز به سیستم باالبر نیز خریداری شده و در حال حاضر در سراسر استان مشغول به فعالیت می باشند. معاون شرکت 

توزیع برق استان ایالم اضافه کرد: در حال حاضر تمامی شهرستان های استان مجهز به خودروی باالبر و جراثقال می باشند. 

گزیده خربها
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بی برقی سالمت مردم را با چالش مواجه می کند

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم در نشستی با اهالی رسانه از مشکالت پیش آمده در ایام کرونا و همچنین روزهای پیش 
رو به واســطه شروع پیک مصرف گفت. هادی شیرخانی در نشست با رســانه ها در خصوص گذر از پیک مصرف برق در سال 99 
اظهار داشت: اگر ویروس کرونا جان مردم را نگیرد حتما بی برقی، سالمت و زندگی مردم را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

 وی ادامه داد: اگر برق نباشد، دستگاه های تنفسی در بیمارستان ها از کار می افتند و جان بیماران به خطر خواهد افتاد.
 ایشان اضافه کرد: اگر برق نباشد با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد؛ تولید، اشتغال، صنعت، خدمات و... با چالش های 

جدی مواجه خواهد شد.
 شــیرخانی تصریح کرد: پس از شــیوع ویــروس کرونا زنجیره ما دچار چالش مالی شــده و اعتبار خرید بــرق از نیروگاه ها با 
کاهش شدیدی مواجه شده است به گونه ای که پرسنل توزیع نیروی برق حقوق فروردین ماه را با یک ماه تاخیرکرده اند، لذا 
از مردم عزیز اســتان تقاضا داریم با پرداخت صورت حســاب های خود ما را در مسیر تامین برق استان یاری کنند. وی افزود: 
تحریم های ظالمانه صنعت برق کشــور را هم هدف قرار داده اســت، اما صنعت برق از نخبگان کشور بهره می گیرد و امسال 
9 محور برای عبور از پیک مصرف در تابســتان طراحی شده است که امیدواریم با اجرای این برنامه ها و رعایت مردم، شاهد 

خاموشی در تابستان نباشیم.
 مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر 6۴0 میلیون تومان پاداش درست مصرف کردن به مردم 
و تولیدکنندگان پرداخت کردیم. وی افزود: پیک مصرف از ۲۷ اردیبهشــت آغاز و تا 1۴ شــهریورماه ادامه خواهد داشت و در این 
مدت صنعت برق کشور با دشواری های زیادی روبرو است و اگر برق را درست مصرف نکنیم، خاموشی ها اعمال خواهند شد.  این 
مسئول اضافه کرد: هر شهرستان و منطقه در استان سهمیه خاص خود را دارد و اگر جایی مصرف را رعایت نکند خاموشی را در 

آن مکان ها اعمال خواهیم کرد.
 وی ادامه داد: برق متغیری وابسته به پارامترهای متعدد است اما به طور مشخص دمای هوا تاثیر بسیار زیادی در مصرف برق دارد 
به گونه ای که با افزایش هر درجه دما در تابستان، مصرف برق نیز باال می رود.   الزم به ذکر است این نشست با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در بین خبرنگاران برگزار شد.

تالش ها منجر به ارتقای سواد آب و انرژی مردم شود

وزیر نیرو  با ارسال پیامی روز روابط عمومی را به تالشگران این عرصه تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد تالش ها منجر به ارتقای 
سواد آب و انرژی مردم شود.

دکتر رضا اردکانیان با تبریک روز ارتباطات و روابط  عمومی گفت: روابط عمومی فعال در سازمان ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است 
و انتظار می رود این تالش ها، منجر به ارتقای سواد آب و انرژی در مردم و تغییر رفتار مشترکان، کارکنان و سایر ذی نفعان به رفتار 

مطلوب شود.
وزیر نیرو در پیام خود تاکید کرد: امروزه نقش روابط عمومی از اطالع رســانی صرف به نهادی تصمیم ســاز و مشــاوری مطلع در 
راســتای تحقق اهداف سازمان و ذی نفعان تبدیل شــده است. پیچیدگی روابط انســانی و تغییر مدل های ارتباطی سبب شده 
محتوای خالق در مورد اهداف و عملکرد سازمان و توزیع آن با بهره گیری از ابزارهای یکپارچه ارتباطی با هدف توسعه آگاهی یک 

اصل مهم محسوب شود.
وی افزود: عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق باید به گونه ای باشــد که در نهایت، منجر به تبلور همدلی در بخش های 

مختلف وزارت نیرو، جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل شتابدهنده حرکت توسعه در کشور شود.
اردکانیان مهم ترین شاخص های عملکرد روابط عمومی های وزارت نیرو در سراسر کشور در سال جاری را اطالع رسانی و افزایش 
آگاهی در خصوص پویش »#هرهفته_الف_ب_ایران«؛ »ساخت و سازها« و »سازوکارها »به عنوان نیروی محرکه بخش های گوناگون 
تولیدی و خدماتی وزارت نیرو در سالی است که از سوی رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( به نام سال »جهش تولید« نامگذاری 

شده است برشمرد و گفت: این امر، بویژه در بخش »سازوکارها« از پویش مزبور حائز اهمیت دوچندان است.
وی افزود: انتظار می رود این تالش ها، منجر به افزایش اعتماد بین مردم و ســازمان های مرتبط با صنعت آب و برق، ارتقای سواد 
آب و انرژی در مخاطبان و به ویژه مردم، طراحی سازوکارهای مشارکت مصرف کنندگان در تصمیم سازی ها و فرایندها، نوسازی 
اطالعات و دانسته های مردم درباره وضعیت منابع آب و انرژی کشور، ایجاد ارتباط موثر و متقابل با نخبگان محلی و منطقه ای برای 

همکاری بیشتر با صنعت آب و برق و سرانجام تغییر رفتار مشترکان، کارکنان و سایر ذی نفعان به رفتار مطلوب شود.

گزیده خربها
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تهدید  بر  عالوه  کرونا  ویروس  شیوع  بحران 
گسترده و عمیقی که برای سالمت جامعه ایجاد 
جمله  از  جمعی  فعالیت های  همه  است،  کرده 
متاثر  نیز  را  صنعتی  و  اقتصادی  فعالیت های 
ساخته به نحوی که ابعاد همه گیری این بیماری 
قابل  پیشین  بحران های  همه  با  آن  تبعات  و 
موضوع  این  آثار  است  ضروری  و  نبوده  مقایسه 
بر حوزه های حیاتی و استراتژیکی مانند صنعت 
برق که زیرساخت شریان اقتصادی است، مورد 
بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای مقابله با 

آثار خطرناک آن ارائه شود.
مجلس«  پژوهش های  »مرکز  گزارش  طبق 
»عرضه  بر  کرونا  شیوع  احتمالی  آثار  مهم ترین 
تامین  زنجیره  در  »اختالل  از  عبارتند  برق« 
موردنیاز  سوخت  و  برق  صنعت  تجهیزات 
پروژه های  اجرای  در  »اختالل  نیروگاه ها«، 
احداث، نگهداری و تعمیرات« و »ناپایداری شبکه 
تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی.« در 
تغییر  و  تقاضا  »کاهش  نیز  برق  تقاضای  سمت 
الگوی مصرف بخش های مختلف در کوتاه مدت« 
صورت  در  مصرف  ناگهانی  افزایش  »آثار  و 
کنترل بحران کرونا در میان مدت« از پیامدهای 
احتمالی کرونا بر صنعت برق است. مقابله با این 
آثار نیازمند به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها 
و اقدام های فرابخشی و بخشی است که به عنوان 

پیشنهاد در ادامه این گزارش ارائه شده است.

  تاثیر کرونا بر عرضه برق
گسترش  از  برق  عرضه  اثرپذیری  عمده 
کووید-19 ناشی از تغییراتی با منشأ اقتصادی 
است. با وجود این گسترش این ویروس تغییراتی 
در شرایط کاری جامعه نیز به همراه داشته است 
که تاثیرات آنها در صنعت برق حائز اهمیت و در 
این  در  است.  بخش ها  سایر  از  متمایز  مواردی 
همراه  به  شناسایی شده  موارد  مهم ترین  بخش 
آنها بر عرضه برق تشریح  اثرگذاری  کانال های 
تجهیزات  تامین  زنجیره  در  می شود.اختالل 
نیروگاه ها:  موردنیاز  سوخت  و  برق  صنعت 
صنعت  تجهیزات  تامین  زنجیره  در  اختالل 
برق در اثر شیوع کرونا را از سه کانال می توان 
ردیابی کرد. کاهش مراودات تجاری؛ رکود در 
فعالیت های صنعتی و تولیدات داخلی صنعت 
تامین سوخت  بروز بی ثباتی در  برق و احتمال 
موردنیاز نیروگاه ها. با شیوع ویروس کووید-19 
انتظار می رود مراودات تجاری کشور در صنعت 
نیز به دلیل محدودیت هایی که در زنجیره  برق 
حمل ونقل  ناوگان  و  جهانی  صنعتی  تولید 
بین المللی کشورها ایجاد شده است، متاثر شود. 
برق  صنعت  در  کشور  تجاری  مراودات  کاهش 
هم از طریق ایجاد رکود در بازار و کاهش درآمد 

و  صنعت  این  خدمات  و  کاالها  صادرکنندگان 
وارداتی  تجهیزات  و  مواد  تامین  چرخه  بر  هم 
منفی  اثر  صنعت  این  پیمانکاران  و  سازندگان 

خواهد داشت.
اشاره  که  همان طور  اثرگذاری  دوم  کانال 
شد به رکود در فعالیت های صنعتی و تولیدات 
رکود  این  است.  مرتبط  برق  صنعت  داخلی 
تبعات  می گیرد  نشات  عامل  دو  از  خود  که 
عامل  نخستین  دارد.  غیرمستقیمی  و  مستقیم 
شیوع  کنترل  برای  شده  وضع  محدودیت های 
از  بخشی  تعطیلی  به  که  کروناست  ویروس 
فعالیت  سطح  شدن  ُکند  یا  صنعتی  واحدهای 
کنار  در  مساله  این  است.  شده  منجر  آنها 
دشواری انجام واردات در شرایط فعلی، تامین 
مواد اولیه و قطعاتی را که برای استمرار تولید 
روبه رو  مضاعفی  سختی  با  هستند،  ضروری 
می سازد. ازسوی دیگر عمده بازارها و اصناف در 
شرایط فعلی به حالت نیمه تعطیل درآمده اند؛ 
زنجیره تامین صنعت برق )واحدهای تولیدی، 
قاعده  این  از  نیز  مشاوره ای(  و  پیمانکاری 
مستثنی نبوده اند. این واحدها که بعضا با توقف 
کار روبه رو شده اند، بخش مهمی از زنجیره تامین 

صنعت برق محسوب می شوند.
ممکن  همچنین  تامین  زنجیره  در  اختالل 
تامین سوخت  به شکل دیگری در زمینه  است 

حمله ویروسی به صنعت برق 

تحلیل



10روشنا ـ فصلنامه شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم

گاز نیروگاه ها اتفاق افتد و تولید برق را با مشکل 
فصل  در  عادی  شرایط  در  هرچند  کند.  روبه رو 
اما  است،  شده  دیده  کمتر  مورد  این  تابستان 
درنظر گرفتن این مساله در شرایط جدید با توجه 
به اهمیت باالیی که در تامین برق دارد ضروری 

است.
احداث،  پروژه های  اجرای  در  اختالل 
بحران  شدن  اضافه  تعمیرات:  و  نگهداری 
کووید-19 بر مشکالت مالی پروژه های صنعت 
نظرسنجی  طبق  آن چنان که  است  افزوده  برق 
ماهه  تا 6  تاخیر 3  بروز  احتمال  گرفته  صورت 
انجام پروژه های احداث را به همراه دارد که زیان 
مالی 10 تا 100 میلیارد ریالی برای توقف هر 
ماه در انجام پروژه برای آن پیش بینی شده است.
برق  توزیع  و  انتقال  تولید،  شبکه  ناپایداری 
یکدیگر،  کنار  در  عامل  چند  خاموشی:  بروز  و 
بروز  حتی  و  شبکه  ناپایداری  احتمال  افزایش 
خاموشی در پیک 1399 را با وقوع بحران کرونا 
نشدن  انجام  احتمال  نخست  کرده اند.  ایجاد 
به موقع تعمیرات همه واحدهای نیروگاهی حتی 
تا فرارسیدن تابستان است که در بخش های قبل 

دالیل بروز آن مطرح شد. 
کامل  نشدن  محقق  عامل  دومین 
افزایش  برای  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
ظرفیت تولید برق کشور در سال 1398 است. 
را  شبکه  پایداری  که  عاملی  سومین  نهایت  در 
برق  تقاضای  جهش  احتمال  می کند،  تهدید 
و  خدماتی  واحدهای  بازگشت  بحران،  رفع  با 
صنعتی به زنجیره تامین و انتقال مصارف برق 
به  بهار  از  مدارس  و  دانشگاه ها  قبیل  از  اداری 
شده  منجر  موارد  این  مجموعه  است.  تابستان 
است بروز خاموشی در پیک مصرف تابستان با 

احتمال 10 تا 30 درصد پیش بینی شود.

   تاثیر کرونا بر تقاضای برق
تاثیر کووید-19 بر تقاضای برق را از دو بعد 
که  است  تاثیری  نخست  کرد:  بررسی  می توان 
شیوع این بیماری در کوتاه مدت بر مصرف برق 
تغییرات  پیش بینی  دیگری  و  است  گذاشته 
کوتاه مدت  در  است.  میان مدت  در  آن  تقاضای 
است،  شده  مشاهده  جهانی  سطح  در  آنچه 
طرح های  اجرای  اثر  در  برق  تقاضای  کاهش 
و  قرنطینه سازی  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
تعطیلی واحدهای صنعتی است. طبق اطالعات 
در  انرژی  بین المللی  آژانس  توسط  شده  ارائه 
اکثر اقتصادهایی که درگیر این ویروس هستند، 
یافته  کاهش  درصد   15 حدود  برق  تقاضای 
برق  انرژی  مصرف  کاهش  نیز  ایران  در  است. 
محل  در  مصرفی  انرژی  آمار  هستیم.  شاهد  را 
شرکت های خریدار در روزهای اسفند در فاصله 
بررسی شده است.  تا 1398  سال های 1396 
این متغیر مقدار انرژی اندازه گیری شده )ثبت 
شده در کنتورهای( مورد تایید شرکت مدیریت 
خریدار  شرکت های  محل  در  ایران  برق  شبکه 

)برق منطقه ای یا توزیع( است. 
اگر از تلفات شبکه صرف نظر شود این متغیر 
در  برق  کل  مصرف  برای  نماینده ای  می تواند 
هر روز باشد. روند این متغیر در نیمه دوم اسفند 
1398 نسبت به نیمه اول اسفند همین سال، 
در مقایسه با همین روند برای اسفند 139۷ و 
بر  اثرمنفی کرونا  1396 می تواند نشان دهنده 

مصرف برق باشد.
  

  راهکارهای پیشنهادی
در این بخش با نگاه ویژه به شرایط حاکم بر 
بخش  دو  در  زیر  راهکارهای  ایران  برق  صنعت 

راهکارهای فرابخشی و بخشی ارائه می شوند. 

ویژه  تسهیالت  »ارائه  فرابخشی:  راهکارهای 
و  مالیاتی  وجوه  بانکی،  دیون  پرداخت  برای 
مهلت  افزایش  الف(  اجتماعی:  تامین  بیمه 
و  مستقیم  مالیات  پرداخت  برای  مقرر  زمانی 
ماه؛ ب(  به مدت 6  ارزش افزوده  مالیات درآمد 
بیمه  حق  پرداخت  برای  ماه   6 مهلت  افزایش 
ماهه   6 تنفس  ج(  شرکت ها؛  اجتماعی  تامین 
برای  و  بنگاه ها  اقساط  دریافت  برای  بانک ها 
دریافت  در  تنفس  د(  بانکی؛  تسهیالت  جرایم 
مالی  تامین  از  که  نیروگاه هایی  وام  اقساط 
صندوق توسعه ملی و سازمان خصوصی سازی 
هزینه  کمک  »پرداخت  کرده اند«،  استفاده 
آسیب دیده«  شرکت های  به  اشتغال  از  صیانت 
 ۷5 حداقل  فوری  پرداخت  و  اعتبار  »تامین  و 
از  بخش خصوصی  قطعی  مطالبات  درصد 
وزارت نیرو: الف( پرداخت بخشی از بدهی های 
به منظور  بخش خصوصی،  شرکت های  معوقه 
افزایش تاب آوری این شرکت ها در برابر کاهش 
درآمدها در 6 ماه اول سال؛ ب( تسهیل استفاده 
از ابزارهای مالی ظرفیت تبصره 5 قانون بودجه 
1399 برای تهاتر بدهی های بخش خصوصی و 

مطالبات آنها از دولت«
پایداری  از  »اطمینان  بخشی:  راهکارهای 
شبکه تامین برق از طریق تامین پایدار سوخت، 
حفظ آمادگی حداکثری نیروگاه ها و مولدهای 
»تخصیص  برق«،  تقاضای  مدیریت  پراکنده، 
وزارت  تابعه  شرکت های  برای  ویژه  مالی  بسته 
نیرو؛ با توجه به آنکه دولت برای پرداخت قبوض 
مشتریان تنفس اعالم کرده است و این مساله 
در نقدینگی شرکت های تابعه وزارت نیرو بسیار 
از  استفاده  با  می شود  پیشنهاد  است،  اثرگذار 
میلیارد  یک  معادل  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
دالر، بسته مالی ویژه ای برای شرکت های تابعه 
این وزارتخانه که از محل عدم وصول درآمد در 
تامین نقدینگی مربوط به اجرای پروژه ها دچار 
هزینه های  پوشش  به منظور  و  شدند  مشکل 
عملیاتی و جاری تخصیص داده شود«، »امکان 
تعدیل و تسهیل در اجرای قراردادهایی که در اثر 
شیوع کرونا دچار تاخیر و وقفه شدند«، »انتقال 
نیرو  وزیر  به  فنی  نظام  شورای عالی  اختیارات 
شیوع  از  آسیب دیده  قراردادهای  خاتمه  برای 
ویژه  پزشکی  و  بهداشتی  »حمایت های  کرونا«، 
از پرسنل حاضر در تولید و توزیع«، »تسهیل در 
صنعتی  واحدهای  موردنیاز  اولیه  مواد  تامین 
توسط صنایع باالدستی نظیر مس« و »افزایش 
تاب آوری زنجیره تامین صنعت برق با حمایت از 

نوآوری در شرکت های فناور«.

تحلیل
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این روزها حضور مهمانی ناخوانده، تلنگری 
شده تا قدری متفاوت به زندگی بنگریم.

“کرونا”، نامی که این روزها بر جهان هستی 
آشنا شده و هر لحظه در صدر اخبار خودنمایی 
تراژدی  اش  وجه  یک  که  ای  پدیده  می کند، 
است، اما وجه دیگر موجی از امید و تاللو دوستی 

و همیاری مردمان این سرزمین است .
در این میان شاید بیش از همه جامعه پزشکی، 
مقدم  خط  در  درمان  و  بهداشت  و  پرستاری 
شکست این ویروس منحوس به مقابله برخواسته 

اند که همه ما قدردان زحماتشان هستیم.
کرونا بی رحمانه و بی مهابا خودش را نشان 
داد و این مهمان ناخوانده غنی و فقیر، مسئول 
و غیر مسئول را نمی شناسد و حضورش باعث 
به  مجبور  جامعه  از  عظیمی  بخش  که  شده 

خانه نشینی شوند.

از جامعه هم به جنگش رفته  بخش اعظمی 
اند و نیروهای مختلفی از ارگان های مختلف به 

حالت آماده باش در آمده اند.
ارکان  همه  در  کشور  برق  صنعت  کارکنان 
این قاعده  از  نیز  توزیع  و  تولید  انتقال،  زنجیره 
مستثنی نبودند. عزیزانی که حتی قبل از شیوع 
ویروس در همه زمان مشغول به خدمت رسانی 
آرامش  و  ما  زندگی  در  خللی  تا  بودند  مطلوب 

جامعه ایجاد نشود.
آن بیمار و مبتالی عزیزی که همگان آرزوی 
باید قدری  شفایش را داریم به وسیله اکسیژن 
از آالم و رنج این ویروس نامرد را در سینه خود 
بکاهد و این زنجیره انتقال، تولید و توزیع تمام 
تالش خود را ُگمارده تا نه در، دم و نه در بازدم 

هیچ نوسانی ایجاد نشود.
عزیزانی که در تمامی ایام چه در اضطرار و چه 
در شرایط عادی می کوشند چراغ امید جامعه 
دشمنان  که  بزرگی  های  انسان  بماند،  تابان 

تاریکی  و مدافعان روشنی وطن هستند.
دوربین  پشت  عوامل  مثال  به  ما  همکاران 
مخاطب  هستند،  فیلمسازی  صنعت   در 
هنرپیشه اش را می بیند و تحسین می کند اما 

همیشه جلوی دوربین به پشت دوربین وابسته 
بوده و بالعکس.

دچار  نوعی  به  همگی  که  روزها  این  در 
حاکم  شرایط  از  خاطر  آسودگی  نا  و  اضطراب 
هستند، فرزندان جامعه در صنعت برق کشور به 
طور دقیق تمامی مراحل را از تولید تا توزیع رصد 
می کنند. همگان از سیم بان های شریف گرفته 
تا همکاران اداری و ستادی بر این باور هستند که 
باید چون سربازان پشتیبانی در خدمت جامعه 

باشند.
اگر رقص مستانه کادر درمان در میانه میدان 
نبرد موج شادی و امید را به جامعه تزریق می کند 
تاریکی  دشمنان  عملکرد  به  اطمینان  دلیل  به 
است که بدون امکانات، بدون ماسک و مواد ضد 
عفونی و مستثنا شده از کاهش ساعات اداری، 
موجبات اطمینان خاطر کادر درمان را برای برق 
رسانی و امادگی زیرساخت های پزشکی فراهم 

کرده اند.
مدافعان رفاه و روشنی وطن با کمبود امکانات 
و با روحیه جهاد و ایثار تا روز شکست این میهمان 
منحوس در کنار تمامی جامعه دست از تالش بر 

نخواهند داشت.

رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست

محمد محمدیان شمالی

یادداشت
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تحرک و فعالیت روابط عمومی به عنوان 
منعکس  که  مجموعه  نمای  تمام  آیینه 
کننده عملکرد و فعالیت های شرکت است 
از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.

با  ارتباط  و  عمومی  روابط  در  فعالیت 
است  ابزارهایی  نیازمند  هدف  جامعه 
است.  »رسانه«  آنها  مهمترین  از  یکی  که 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  رسانه های 
شرکت و جامعه، نقش بی بدیلی در انتقال 
پیام دارند و تعامل و همکاری همیشگی با 
آنان از مهمترین راهبردهای این مجموعه 

طی سالهای اخیر بوده است.
یاران  مطبوعات،  و  مکتوب  رسانه های 
کار  دهه  چند  طی  در  ما  وفادار  و  دیرینه 
ظهور  حتی  و  هستند  و  بوده  تالش  و 
شدن  کم  و  مجازی  فضای  گسترش  و 
قطع  باعث  هم  مطبوعات  مخاطبان 
همکاری ما با این رسانه های اصیل نشده 
ضمن  کنیم  می  تالش  همچنان  و  است 
تداوم همکاری ها، در راستای تقویت آنان 

تالش کنیم.
روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 
خوبی  همکاری   98 سال  طی  در  ایالم 
با  هرسال  پایان  در  و  داشت  مطبوعات  با 
تالش  الزم  مستندات  و  آمارها  گردآوری 
می کند میزان همکاری نشریات مختلف 
تحلیل  و  بررسی  را  سال  ماه   1۲ طی  در 
سال  ماههای  تفکیک  به  آن  آمار  که  کند 
در این جدول آمده است و توسط یکی از 
تفسیر   و  تحلیل  مورد  رسانه  کارشناسان 

قرار گرفته است.
امید است با بررسی نقاط ضعف و قوت 
موجود در راستای تالش و تعامل بیشتر در 

سال جاری قدم های ارزنده تری برداریم. 

شرکت توزیع برق ایالم 
در آیینه مطبوعات

غالمرضا رضایتی

مدیر دفتر روابط عمومی

یادداشت
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بین  ارتباط  کانونی  نقطه  عمومی«  »روابط 
رسانی،  اطالع  راستای  در  جامعه  با  مجموعه 
شرح فعالیت ها و خدمات است و می توان گفت 
مهمترین وظیفه روابط عمومی ها تالش مدبرانه 
در جهت ترغیب و تشویق مردم یا نفوذ در افکار 
ارتباطی  وسایل  بردن  کار  به  وسیله  به  آنان 
برای جلب نظر مثبت شان نسبت به آن سازمان 
است که ضمن احترام به آن مجموعه در فراز و 
نشیب ها در کنار او باقی مانده و مورد حمایت و 

پشتیبانی قرار دهند.
بین  ارتباطی  ابزارهای  مهمترین  از  یکی 
دستگاهها و مردم »رسانه ها« هستند، رسانه ها 
به عنوان پل ارتباطی بین مردم و نهادها نقش 
مهمی در حوزه اطالع رسانی ایفا کرده و بدیهی 
است که هرچقدر میزان تعامل بین رسانه ها با 
روابط عمومی قوی تر و حجم اخبار و اطالعات 
داشت  انتظار  توان  می  باشد  بیشتر  شده  درج 
شاهد ارتقای جایگاه آن مجموعه در بین مردم و 

مخاطبان باشیم.
به  توجه  با  ایالم  استان  برق  توزیع  شرکت 
گستردگی خدمات و حجم باالی جامعه هدف 
کننده  استفاده  مشترکان  تمامی  شامل  که 
و  حساس  موقعیت  از  است،  برق  خدمات  از 
تعامل  نیازمند  و  است  برخوردار  استراتژیکی 
مداوم با مشترکان از طریق رسانه ها در راستای 
آموزش،  برق،  مصرف  مدیریت  رسانی،  اطالع 
مشکالت  به  رسیدگی  زیرساخت ها،  توسعه 
مردمی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و... می باشد 
و همین امر نقش روابط عمومی این مجموعه را 
به نسبت سایر دستگاهها بسیار پررنگ تر جلوه 

داده است.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
ایالم طی سال های اخیر تالش نموده  است از 
در  مختلف  رسانه های  با  مناسب  تعامل  طریق 
راستای اطالع رسانی و آموزش گام های ارزنده 

ای بردارد.
سالهای  در  و  مطبوعات  و  تلویزیون  رادیو، 

اخیر با ظهور تکنولوژی های ارتباطی و گسترش 
اجتماعی،  شبکه های  و  خبری  سایت های 
فراخور  به  که  هستند  رسانه هایی  مهمترین 

شرایط در تعامل با این مجموعه بوده و هستند.
فضای  روزافزون  گسترش  اینکه  وجود  با 
انتشار  سرعت  لحاظ  به  که  مزایایی  و  مجازی 
تبادل  و  بودن  دسترس  در  گستردگی،  اخبار، 
یک  عنوان  به  را  خود  شده  باعث  و  دارد  سریع 
منبع رسانه ای قوی در جامعه امروز جا بیندازد 
اما نمی توان همچنان از اصالت و جایگاه نشریات 

مکتوب چشم پوشی کرد.
روابط عمومی شرکت توزیع برق ایتان ایالم  
برای  را  خود  تالش  تمام  اخیر  سال های  طی 
با مطبوعات و رسانه های مکتوب  ارتباط  حفظ 
به کار برده و همچنان بخشی از اخبار و اطالعات 
و  مردم  اختیار  در  طریق  این  از  را  خود  روزانه 

جامعه هدفش قرار می دهد.
ضمن اینکه ارتباط این مجموعه با مطبوعات 
دوطرفه و تعاملی بوده و تالش نموده با رعایت 
عدالت و بر اساس میزان همکاری، حمایت های 

الزم را از آنها داشته باشد.
این  کاستی های  از  توان  نمی  وجود  این  با 
گسترش  با  که  چرا  کرد  پوشی  چشم  حوزه 
تولید  هزینه های  افزایش  و  مجازی  رسانه های 
و  تیراژ  کاهش  شاهد  هرروز  نشریات،  چاپ  و 
گستردگی فعالیت مطبوعات هستیم و همین امر 
می تواند روی کیفیت کار و تعامل بین مجموعه و 

آنها تاثیرگذار باشد.
و  قدیمی  روزنامه های  تیراژ  که  ای  دوره  در 
رسیده  ممکن  میزان  کمترین  به  کشور  بزرگ 
و بسیاری از روزنامه ها با تعدیل نیرو و تعطیلی 
مواجه شده اند، باید اعتراف نمود که ارتباط بین 
مردم و مطبوعات با افت معناداری مواجه شده 

است.
همکاری  میزان  فراوانی  جدول  به  نگاهی 
نشریات با شرکت توزیع برق و تجزیه و تحلیل آن 

می تواند بیانگر گزاره هایی به شرح زیر باشد:
به  و  پرتیراژ  روزنامه های  با  همکاری  میزان 
اصطالح پرمخاطب کمتر از سایر نشریات است و 
بخش زیادی از این روزنامه یا هفته نامه ها بسیار 

کم مخاطب با تیراژ پایین هستند.
یکسال  طی  در  اخبار  درج  تعداد  باالترین 
تا حدودی  بوده که  1۴ خبر توسط یک نشریه 
می توان گفت متوسط ماهیانه یک خبر در ماه 

است.
بیشترین فراوانی در مجموع اخبار نشریه ها در 
طی یک سال عدد 1 است که نشان می دهد ۲۲ 
نشریه طی یکسال فقط یک خبر درج نموده اند.

 6۴ توسط  داده  پوشش  خبرهای  مجموع 
این است که  بیانگر  نشریه عدد ۲61 است که 
آنها  توسط  خبر   ۲۲ به  نزدیک  تعداد  ماهیانه 
پوشش داده شده که به نظر می رسد میزان قابل 
روزهای  احتساب  با  اینکه  ضمن  است.  قبولی 
تعطیلی در ماه می توان گفت که به طور متوسط 

در مسیر تعامل
دکتر حمید حیدرپناه 

روزنامه نگار
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اخبار  انعکاس  هرماه  کاری  روزهای  تمام  در 
وجود داشته است.

مقایسه ماهیانه فراوانی اخبار نشان می دهد که 
بیشترین فراوانی یعنی 55 خبر متعلق به خردادماه 
و سپس اردیبهشت ماه)۴1 خبر( و کمترین میزان 
متعلق به اسفندماه با 3 خبر است که عواملی مانند 
نزدیک شدن به ماههای پیک مصرف، به نتیجه 
رسیدن برخی پروژه ها و اقدامات در ماههای دوم 
و سوم ابتدای سال در آن موثر است و البته میزان 
از  ناشی  تواند  می  اسفندماه  در  اخبار  کاهش 
شرایط کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا و کاهش 
از نشریات  تعطیلی خیلی  فعالیت ها و خصوصاً 

مرتبط دانست.
نگاهی به محتوای خبرهای درج شده نشان 
بازه های  در  مطبوعاتی  همکاران  که  دهد  می 
زمانی خاص، خبرهای یکسان و برگرفته از سایت 
اطالع رسانی شرکت را پوشش می دهند و در این 
حوزه جای خالی اخبار تولیدی و متفاوت توسط 

خبرنگاران به شدت احساس می شود.
به  توجه  با  که  گفت  توان  می  مجموع  در 
همچنین  و  نشریات  برای  آمده  بوجود  شرایط 
کاهش  موازات  به  مجازی  رسانه های  گسترش 
از  رسد  می  نظر  به  نشریات  مخاطبان  و  تیراژ 
شدت  به  مردم  افکار  در  آنان  اثرپذیری  میزان 
کاسته شده و روابط عمومی ها را ناگزیر به سمت 
گسترش اخبار در رسانه های مجازی نموده است 
که البته این معضل خاص استان ایالم و روابط 
عمومی شرکت توزیع برق نیست بلکه پدیده ای 

ملی و جهانی است.
نشریات  مطلق  تعطیلی  معنای  به  این  البته 
ضمن  مکتوب  نشریات  است  الزم  بلکه  نیست 
فاصله گیری از حوزه اخبار روز، بیشتر به سمت 
و  رفته  عمیق تر  محتوای  و  مصاحبه  تحلیل، 
با  مرتبط  نشریات  است  الزم  خصوص  این  در 
تحلیل  سمت  به  خبرنگار  همکاران  و  شرکت 
آموزشی،  محتوای  تولید  نویسی،  یادداشت  و 

و...  شرکت  مدیران  با  اختصاصی  مصاحبه 
کاری  کیفیت  ارتقای  ضمن  که  نموده  حرکت 
و گسترش تعامالت، ارتباط خود را با مجموعه 

تداوم بخشند.
نشریات  از  بسیاری  حرکت  با  اینکه  ضمن 
نسخه  تولید  مجازی،  فعالیت های  سمت  به 
اجتماعی،  شبکه  در  کانال  ایجاد  و  الکترونیک 
خبرنگاران استانی هم می توانند با تولید و درج 
اخبار و محتوای موردنظر در آن فضا، همکاری 

خود را تداوم  و ارتقا دهند.
و  توان گفت در عصر رسانه  در هر حال می 
ارتباطات، ضروری است همچنان روابط عمومی 
با  ارتباط  گسترش  راستای  در  مجموعه  این 
تالش  مختلف  رسانه های  طریق  از  مشترکان 
نموده و شاهد ارتقای جایگاه مجموعه و افزایش 
سرمایه اجتماعی در جامعه و البته همکاری مردم 
در راستای مدیریت مصرف و سایر همکاری های 

متقابل باشیم.
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شرکت توزیع برق استان ایالم


